ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ်ဝင်ခွငဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်ေအာင်)
ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ် - စစ်ကိုင်ဵ
စဉ်
၁

တက္ကသိုလ်ဝင်
ခုဳအမှတ်
စစဆ-၂

အမည်
ေမာင်ေနတိုဵ

သိြ္ပဳ (ကျာဵ) (၂၄)ဦဵ
နို်
ငငဳသာဵစိစစ်ေရဵ
ကတ်ပြာဵအမှတ်

အဘအမည်

ဘာသာ

ေေရြ်လိြ်စာ

တွဲ

၅/စကန(နိုင)် ၃၁၇၃၀၈

ဦဵထွန်ဵေောင်ေကျော်

သိပ္ပဳ

ဆွမ်ဵချေက်ရွာ၊
စစ်ကိုင်ဵမမို့နယ်

မမို့ေယ်
စစ်ကိုင်ဵ

၂

စစသ-၁၄၈ ေမာင်နန်ဵဝင်ဵေောင်

၅/စကန(နိုင)် ၃၀၇၉၆၅

ဦဵေောင်ေကျော်လွင်

သိပ္ပဳ

သာဵေပျောက်ကုန်ဵေကျေဵရွာ၊ စစ်ကိုင်ဵမမို့နယ်

စစ်ကိုင်ဵ

၃

စစတ-၁၆၈ ေမာင်ေောင်မမငဴ်မိုဵ

၅/စကန(နိုင)် ၂၉၃၇၁၀

ဦဵလှေဝ

သိပ္ပဳ

သာဵေပျောက်ကုန်ဵေကျေဵရွာ၊ စစ်ကိုင်ဵမမို့နယ်

စစ်ကိုင်ဵ

၄

စဆ-၅၉၂

ေမာင်မင်ဵထက်စဳ

၅/မမတ(နိုင)် ၁၂၄၂၇၃

ဦဵကိုဦဵ

သိပ္ပဳ

၅

ဖက-၁၈၄

ေမာင်ဇင်မျေ ိုဵေောင်

၅/မမန(နိုင)် ၁၁၉၆၂၉

ဦဵေစာလှေမာင်

သိပ္ပဳ

၆

စဘ-၅၇

ေမာင်ေောင်ချေမ်ဵသာေထွဵ

၅/ရဘန(နိုင)် ၂၃၉၈၀၄

ဦဵဘိုေထွဵ

သိပ္ပဳ

၇

မဟ-၅၃၇

ေမာင်ေောင်ေဝမဖိုဵ

၅/ကမန(နိုင)် ၀၀၇၁၁၆

ဦဵေဇာ်ခိုင်

သိပ္ပဳ

၈

စဇ-၁၆၃၄

ေမာင်စွမ်ဵထက်နိုင်

ေလျှောက်ထာဵဆဲ

ဦဵတင်ေမာင်ဦဵ

သိပ္ပဳ

၉

စဇ-၂၄၉၁

ေမာင်သိန်ဵမျေ ိုဵေောင်

၅/ရဥန(နိုင)် ၁၂၉၂၆၉

ဦဵေဇာ်လွင်

သိပ္ပဳ

၁၀

စဇ-၉၉၄

ေမာင်ေုပ်စိုဵေကျော်

၅/ရဥန(နိုင)် ၁၂၄၈၆၂

ဦဵေကျော်စိုဵထွန်ဵ

သိပ္ပဳ

S.S.M.T စဳပညာရိပ်သာ(၆)လမ်ဵ၊
ေောင်ေဇယျေရပ်၊ မမင်ဵမူမမို့နယ်
ပန်ဵညိုေကျေဵရွာ၊
ေမမာင်မမို့နယ်
ပန်ဵေတာင်ဵေကျေဵရွာ၊
ေရွှေဘိုမမို့နယ်
ေဂွဵပင်ကုန်ဵရွာ၊
ေရွှေဘိုမမို့နယ်
ယင်ဵမာေကျေဵရွာ၊
ေရွှေဘိုမမို့နယ်
ရွာေထာင်ရွာ၊
ေရဦဵမမို့နယ်
သဳသည်ေကျေဵရွာ၊
ေရဦဵမမို့နယ်

မမင်ဵမူ
ေမမာင်
ေရွှေဘို
ေရွှေဘို
ေရွှေဘို
ေရဦဵ
ေရဦဵ

ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ်ဝင်ခွငဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်ေအာင်)
ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ် - စစ်ကိုင်ဵ
စဉ်

တက္ကသိုလ်ဝင်
ခုဳအမှတ်

အမည်

သိြ္ပဳ (ကျာဵ) (၂၄)ဦဵ
နို်
ငငဳသာဵစိစစ်ေရဵ
ကတ်ပြာဵအမှတ်

အဘအမည်

ဘာသာ

ေေရြ်လိြ်စာ

တွဲ

၁၁

စဃ-၅၉

ေမာင်ေဇာ်ထက်

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၇၂၆၈၆

ဦဵစိုဵဝင်ဵ

သိပ္ပဳ

၁၂

စဃ-၇၃

ေမာင်ခန့်မင်ဵထွန်ဵ

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၆၇၀၃၁

ဦဵသိန်ဵလွင်

သိပ္ပဳ

၁၃

စဃဧ-၂၁

ေမာင်ရန်နိုင်စိုဵ

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၇၄၈၂၅

ဦဵစိုဵမမငဴ်

သိပ္ပဳ

၁၄

စဇ-၁၂၅၂

ေမာင်ေောင်ေောင်ဦဵ

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၇၄၆၃၃

ဦဵေဇာ်လွင်ထွန်ဵ

သိပ္ပဳ

၁၅

စဍက-၂၀

ေမာင်ေောင်ေဇာ်မဖိုဵ

၅/ဝလန(နိုင)် ၂၂၀၅၁၅

ဦဵမျေုိ ဵဦဵ

သိပ္ပဳ

၁၆

စဍ-၃၈၉

ေမာင်ဇင်ေမာင်ေမာင်

၅/ဝလန(နိုင)် ၁၈၅၃၃၀

ဦဵဟသောေမာင်

သိပ္ပဳ

၁၇

စဇ-၁၂၉၇

ေမာင်သူရေကျော်

၅/ခဥန(နိုင)် ၁၅၁၄၅၅

ဦဵေကျော်မိုဵ

သိပ္ပဳ

၁၈

စဇ-၁၄၂၅

ေမာင်ပိုင်သူေောင်

၅/ခဥန(နိုင)် ၁၅၄၉၅၀

ဦဵကကည်စိုဵ

သိပ္ပဳ

၁၉

စဌ-၅၂၃

ေမာင်မပညဴ်စုဳမင်ဵ

၅/တဆန(နိုင)် ၁၈၅၀၅၁

ဦဵမမငဴ်ဝင်ဵ

သိပ္ပဳ

၂၀

စဇ-၁၈၀၂

ေမာင်လွှမ်ဵထက်ေောင်

ေလျှောက်ထာဵဆဲ

ဦဵေဇာ်မင်ဵထွန်ဵ

သိပ္ပဳ

ေနှာကုန်ဵရွာ၊
ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ေမှတ(် ၄၃၇)၊ေမှတ(် ၂)ရပ်ကွက်၊၁၁/kB၊လျှေပ်စစ်
ဓာတ်ောဵခွဲရုဳေမမာက်ဘက်၊ ကန့်ဘလူမမို့နယ်

ရန်ကကီဵေောင်ရပ်၊ ထန်ဵတပင်
ဇီဵကုန်ဵ၊ ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကိုင်ဵရိုဵရွာ၊
ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ေင်ေဒါင်ဵေကျေဵရွာ၊
ဝက်လက်မမို့နယ်
သုဳဵဆငဴ်ကန်ရွာ၊ ကူေကာင်ဵေကျေဵ ရွာေုပ်စု၊
ဝက်လက်မမို့နယ်
ေညာင်ပင်ကကီဵစုရွာ၊
ခင်ဦဵမမို့နယ်
မေဒါင်ဵလှရွာ၊
ခင်ဦဵမမို့နယ်
သေခွဵကုန်ဵ၊
တန့်ဆည်မမို့နယ်
ေရွှေကေတာ်ရွာ၊
တန့်ဆည်မမို့နယ်

မမို့ေယ်
ကန့်ဘလူ
ကန့်ဘလူ
ကန့်ဘလူ
ကန့်ဘလူ
ဝက်လက်
ဝက်လက်
ခင်ဦဵ
ခင်ဦဵ
တန့်ဆည်
တန့်ဆည်

ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ်ဝင်ခွငဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်ေအာင်)
ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ် - စစ်ကိုင်ဵ
စဉ်

တက္ကသိုလ်ဝင်
ခုဳအမှတ်

၂၁

စဌ-၇၃

၂၂

အမည်

သိြ္ပဳ (ကျာဵ) (၂၄)ဦဵ
နို်
ငငဳသာဵစိစစ်ေရဵ
ကတ်ပြာဵအမှတ်

အဘအမည်

ဘာသာ

ေေရြ်လိြ်စာ

တွဲ

ေမာင်ေကာင်ဵခန့်ေကျော်

၅/ကလန(နိုင)် ၀၇၂၂၄၉

ဦဵေကျော်ေကျော်လတ်

သိပ္ပဳ

စဇ-၂၂၈၂

ေမာင်မျေုိ ဵထက်စိုဵ

၅/ဒပယ(နိုင)် ၁၃၃၇၁၀

ဦဵလှစိုဵ

သိပ္ပဳ

၂၃

စဋ-၁၆၁

ေမာင်မင်ဵသုခ

၁/မကန(နိုင)် ၂၇၂၉၄၃

ဦဵတိုင်ဵလွင်

သိပ္ပဳ

၂၄

စဎ-၈၄

ေမာင်ဇင်မင်ဵနိုင်

၅/ပလန(နိုင)် ၁၅၀၅၉၅

ဦဵေကျော်နိုင်

သိပ္ပဳ

တကုန်ဵရွာ၊
ကျွန်ဵလှမမို့နယ်
မိေချောင်ဵေိုင်ရွာ၊
ဒီပဲယင်ဵမမို့နယ်
ဒီပဲယင်ဵမမို့
ဒီပဲယင်ဵမမို့နယ်
ကဳကကီဵေကျေဵရွာ၊
ပုလဲမမို့နယ်

မမို့ေယ်
ကျွန်ဵလှ
ဒီပဲယင်ဵ
ဒီပဲယင်ဵ
ပုလဲ

ြညာေရဵေကာဒီဂရီလိြ်ဝင်ခွငဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်ေအာင်)
ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ် - စစ်ကိုင်ဵ
စဉ်

တက္ကသိုလ်ဝင်
ခုဳအမှတ်

အမည်

သိြ္ပဳ (မ) (၄၁)ဦဵ
နို်
ငငဳသာဵစိစစ်ေရဵ
ကတ်ပြာဵအမှတ်

အဘအမည်

ဘာသာ

ေေရြ်လိြ်စာ

မမို့ေယ်

တ.က.ရ (၆၀၀၅)၊ ေုန်ဵေတာ၊ စစ်ကိုင်ဵမမို့နယ်

စစ်ကိုင်ဵ

တွဲ

၁

စစေ-၄၉

မစုစန္ဒာဝင်ဵထွဋ်

၅/စကန(နိုင)် ၂၇၅၄၁၇

ဦဵေနမျေ ိုဵထွဋ်

သိပ္ပဳ

၂

စစရ-၂၅

မစိုဵစန္ဒာနှင်ဵ

၅/စကန(နိုင)် ၃၀၀၆၅၀

ဦဵမင်ဵကိုကို

သိပ္ပဳ

၃

ဆဥသ-၁၄၆

မမမတ်မှူဵပိုင်

၅/စကန(နိုင)် ၃၀၀၆၀၈

ဦဵသန်ဵစိုဵ

သိပ္ပဳ

၄

စဆ-၇၀၇

မေိေိဇင်

၉/ငဇန(နိုင)် ၁၄၀၉၁၉

ဦဵေဇာ်မင်ဵဦဵ

သိပ္ပဳ

၅

စဆ-၁၄

မဖူဵပွငဴ်ေကျော်

၅/မမတ(နိုင)် ၁၂၂၆၇၉

ဦဵမမတ်ေကျော်မိုဵ

သိပ္ပဳ

၆

စမဘ-၆၁

မဆုရွှေန်ဵနိုနို

၅/မမန(နိုင)် ၁၁၈၃၉၀

ဦဵသိန်ဵမျေ ိုဵဦဵ

သိပ္ပဳ

၇

စဌ-၇၆၀

မေေဵသီရိေမ

၅/မမန(နိုင)် ၁၂၁၄၆၀

ဦဵမင်ေဇာ်ထွန်ဵ

သိပ္ပဳ

၈

စမက-၂၉

မချေစ်မမတ်နိုဵသိမဴ်

၅/မမန(နိုင)် ၁၁၉၇၃၇

ဦဵေကျော်မင်ဵထွန်ဵ

သိပ္ပဳ

၉

စဘ-၇၀၉

မခင်မိုဵသဲ

၅/ရဘန(နိုင)် ၂၄၅၄၀၁

ဦဵေကျော်စိုဵမိုဵ

သိပ္ပဳ

၁၀

စဇပ-၅၁၆

မဖူဵသက်ေဝ

၅/ရဘန(နိုင)် ၂၄၇၂၅၆

ဦဵသိန်ဵေောင်

သိပ္ပဳ

ေမှတ်(၁၀၃၇)၊ေဇယျောတိုဵချေဲ့ရပ်ကွက်၊ လမ်ဵ(၉)၊
စစ်ကိုင်ဵမမို့၊ စစ်ကိုင်ဵမမို့နယ်

ေကျောက်ဆည်ေကျေဵရွာ၊
စစ်ကိုင်ဵမမို့နယ်
မမင်ဵမူမမို့မရဲစခန်ဵ၊ကျေန်စစ်သာဵရပ်၊
မမင်ဵမူမမို့နယ်
ေေသာကရပ်၊
မမင်ဵမူမမို့နယ်
နဘက်ရွာ၊
ေမမာင်မမို့နယ်
မင်ဵလှရွာ၊
ေမမာင်မမို့နယ်
ေုတ်နှဲဘုတ်ရွာ၊
ေမမာင်မမို့နယ်
ေမှတ(် ၁၀)ေမတ္တာကန်ရပ်ကွက်၊ ေရွှေဘိုမမို့နယ်
စွန်ေတာင်ဵကကီဵေကျေဵရွာ၊
ေရွှေဘိုမမို့နယ်

စစ်ကိုင်ဵ
စစ်ကိုင်ဵ
မမင်ဵမူ
မမင်ဵမူ
ေမမာင်
ေမမာင်
ေမမာင်
ေရွှေဘို
ေရွှေဘို

ြညာေရဵေကာဒီဂရီလိြ်ဝင်ခွငဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်ေအာင်)
ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ် - စစ်ကိုင်ဵ
စဉ်

တက္ကသိုလ်ဝင်
ခုဳအမှတ်

အမည်

သိြ္ပဳ (မ) (၄၁)ဦဵ
နို်
ငငဳသာဵစိစစ်ေရဵ

အဘအမည်

ကတ်ပြာဵအမှတ်

ဘာသာ

ေေရြ်လိြ်စာ

တွဲ

၁၁

စဘ-၁၃၅

မရှယ်လီဝင်ဵ

၅/ရဘန(နိုင)် ၂၄၅၁၈၈

ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ

သိပ္ပဳ

၁၂

စဇ-၂၂၁၆

မေသာ်တာမွန်

၅/ရဥန(နိုင)် ၁၂၄၂၃၁

ဦဵညီညီဝင်ဵ

သိပ္ပဳ

၁၃

စဇ-၁၈၅၉

မရွှေန်ဵလဲဴေဇာ်

ေလျှောက်ထာဵဆဲ

ဦဵေောင်ေဇာ်ထွန်ဵ

သိပ္ပဳ

၁၄

စဇ-၅၄

မစိုဵမပညဴ်ခိုင်

၅/ရဥန(နိုင)် ၁၂၅၃၆၂

ဦဵကတိုဵ

သိပ္ပဳ

၁၅

စဇ-၂၀၄၃

မမဖူစင်မာ

၅/ရဥန(နိုင)် ၁၄၀၄၉၆

ဦဵမမငဴ်ေမာင်

သိပ္ပဳ

၁၆

စဇ-၉၇၂

မမပညဴ်မပညဴ်ဝင်ဵ

၅/ရဥန(နိုင)် ၁၂၅၃၉၅

ဦဵနိုင်

သိပ္ပဳ

၁၇

စဇ-၂၄၅၇

မဂျေူလှိုင်မိုဵ

၅/ရဥန(နိုင)် ၁၂၆၀၃၂

ဦဵဝင်ဵဗိုလ်

သိပ္ပဳ

၁၈

စဇ-၁၁၇၄

မေရွှေယမင်ဵသူ

၅/ရဥန(နိုင)် ၁၂၄၁၉၁

ဦဵမျေုိ ဵေကျော်သူ

သိပ္ပဳ

၁၉

စဃ-၇၅

မဟန်မီထွန်ဵ

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၅၈၉၃၀

ဦဵထွန်ဵညွန့်

သိပ္ပဳ

၂၀

စဇပ-၃၁၁

မသူသူဇူဵဇင်

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၈၉၃၉၄

ဦဵမင်ဵနို်
င

သိပ္ပဳ

လိပ်ချေင်ဵေကျေဵရွာ၊
ေရွှေဘိုမမို့နယ်
ေချောင်ဵဆုဳေကျေဵရွာ၊
ေရဦဵမမို့နယ်
မကျေ ီဵေတာရပ်၊
ေရဦဵမမို့နယ်
မမင်ဵေပါက်ေကျေဵရွာ၊
ေရဦဵမမို့နယ်
ေောင်သာေကျေဵရွာ၊
ေရဦဵမမို့နယ်
မဲေိုဵေကျေဵရွာ၊
ေရဦဵမမို့နယ်
ဗိုလ်ေောင်ေဇယျေ၊
ေရဦဵမမို့နယ်
ေချောင်ဆုဳရွာ၊
ေရဦဵမမို့နယ်
ေမှတ(် ၁)၊
ကန့်ဘလူမမို့နယ်
သေမပသာရွာ၊
ကန့်ဘလူမမို့နယ်

မမို့ေယ်
ေရွှေဘို
ေရဦဵ
ေရဦဵ
ေရဦဵ
ေရဦဵ
ေရဦဵ
ေရဦဵ
ေရဦဵ
ကန့်ဘလူ
ကန့်ဘလူ

ြညာေရဵေကာဒီဂရီလိြ်ဝင်ခွငဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်ေအာင်)
ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ် - စစ်ကိုင်ဵ
စဉ်

တက္ကသိုလ်ဝင်
ခုဳအမှတ်

အမည်

သိြ္ပဳ (မ) (၄၁)ဦဵ
နို်
ငငဳသာဵစိစစ်ေရဵ
ကတ်ပြာဵအမှတ်

အဘအမည်

ဘာသာ

ေေရြ်လိြ်စာ

တွဲ

၂၁

စဌ-၃၃၄

မထက်မမတ်ဦဵ

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၆၉၇၉၆

ဦဵစိန်ဗိုလ်

သိပ္ပဳ

၂၂

စဃ-၁၇၂

မဝါဝါေောင်

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၆၃၁၇၅

ဦဵဝင်ဵဗိုလ်

သိပ္ပဳ

၂၃

စဌ-၃၃၅

မထက်မွန်ဦဵ

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၃၅၈၀၈

ဦဵညွန့်ဝင်ဵ

သိပ္ပဳ

၂၄

စဇပ-၄၁၈

မေဝရည်မဖိုဵ

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၃၉၈၆၂

ဦဵေေဵကို

သိပ္ပဳ

၂၅

စဃ-၂၅

မေေဵနန္ဒာခိုင်

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၆၆၉၂၄

ဦဵသန်ဵခိုင်

သိပ္ပဳ

၂၆

စဍ-၂၁၀

မေဆာင်ဵဦဵနွယ်

၅/ဝလန(နိုင)် ၂၃၆၂၅၂

ဦဵသိန်ဵေထွဵ

သိပ္ပဳ

၂၇

စဍပ-၂၃

မထိုက်ထိုက်စိုဵ

၅/ဝလန(နိုင)် ၂၁၅၄၈၇

ဦဵေဇာ်မင်ဵနိုင်

သိပ္ပဳ

၂၈

စဍတ-၁၄

မခိုင်ဖူဵေဝ

၅/ဝလန(နိုင)် ၁၉၂၅၈၃

ဦဵေကျော်မင်ဵနို်
င

သိပ္ပဳ

၂၉

စဍ-၃၂၆

မဇာဇာလှိုင်

၅/ဝလန(နိုင)် ၂၂၁၇၉၃

ဦဵစိန်ေမာင်မမငဴ်

သိပ္ပဳ

၃၀

စဍ-၂၅၇

မမပညဴ်မပညဴ်ဝင်ဵ

၅/ဝလန(နိုင)် ၂၁၉၆၂၇

ဦဵထွန်ဵဝင်ဵဆန်ဵ

သိပ္ပဳ

ဒါန်ဵပင်ရွာ၊
ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ဆိပ်ဖူဵေမမာင်ရွာ၊
ကန့်ဘလူမမို့နယ်
သင်ေပါင်ဵကျေင်ဵေကျေဵရွာ၊ ေညာင်
ဇင်ေုပ်စု၊ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ေမှတ(် ၂)ရပ်
ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ေမှတ(် ၅)၊
ကန့်ဘလူမမို့နယ်
သာလှိုင်ဵေကျေဵရွာ၊
ဝက်လက်မမို့နယ်
လှေတွရွာ၊
ဝက်လက်မမို့နယ်
စင်ဵတဝဲ(ရ)၊
ဝက်လက်မမို့နယ်
ရတနာ(၂)၊ ေမှတ(် ၁)၊
ဝက်လက်မမို့နယ်
ယင်ဵေတာေကျေဵရွာ၊
ဝက်လက်မမို့နယ်

မမို့ေယ်
ကန့်ဘလူ
ကန့်ဘလူ
ကန့်ဘလူ
ကန့်ဘလူ
ကန့်ဘလူ
ဝက်လက်
ဝက်လက်
ဝက်လက်
ဝက်လက်
ဝက်လက်

ြညာေရဵေကာဒီဂရီလိြ်ဝင်ခွငဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်ေအာင်)
ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ် - စစ်ကိုင်ဵ
စဉ်

တက္ကသိုလ်ဝင်
ခုဳအမှတ်

အမည်

သိြ္ပဳ (မ) (၄၁)ဦဵ
နို်
ငငဳသာဵစိစစ်ေရဵ
ကတ်ပြာဵအမှတ်

အဘအမည်

ဘာသာ

ေေရြ်လိြ်စာ

တွဲ

၃၁

စဍ-၂၃၄

မခိုင်မာမျေ ိုဵ

၅/ဝလန(နိုင)် ၂၂၁၀၅၈

ဦဵေဇာ်မင်ဵထွန်ဵ

သိပ္ပဳ

၃၂

စဥ-၃၅၁

မချေစ်သဲနွယ်

၅/ခဥန(နိုင)် ၁၅၄၅၅၃

ဦဵမမငဴ်သူ

သိပ္ပဳ

၃၃

စဇ-၁၄၀၈

မေေဵေေဵမိုဵ

၅/ခဥန(နိုင)် ၁၅၅၃၁၄

ဦဵမိုဵဝင်ဵ

သိပ္ပဳ

၃၄

စဇ-၂၁၈

မဆုေဝထွန်ဵ

၅/ခဥန(နိုင)် ၁၄၅၁၆၀

ဦဵေမပေဌဵ

သိပ္ပဳ

၃၅

စဌ-၉၀၆

မယမင်ဵဦဵ

၅/တဆန(နိုင)် ၁၈၅၅၇၂

ဦဵဗိုလ်ေလဵ

သိပ္ပဳ

၃၆

စဌက-၁၄၂

မေိေိခိုင်

၅/တဆန(နိုင)် ၁၇၈၄၂၅

ဦဵဝင်ဵေောင်

သိပ္ပဳ

၃၇

စဌ-၇၅၂

မယမုဳဖူဵပွငဴ်

ေလျှောက်ထာဵဆဲ

ဦဵေောင်မျေုိ ဵလွင်

သိပ္ပဳ

၃၈

စဈ-၁၁၈

မေနွဵေနွဵလှိုင်

၅/ကလန(နိုင)် ၀၇၉၄၂၇

ဦဵတင်ဝင်ဵ

သိပ္ပဳ

၃၉

စဇန-၁၃၉

မခင်ရူပါဝင်ဵ

၅/ဒပယ(နိုင)် ၁၆၀၇၆၃

ဦဵစိုဵဝင်ဵ

သိပ္ပဳ

၄၀

စရ-၁၈၂၉

မသင်ဵသင်ဵလှိုင်

၅/ပလန(နိုင)် ၁၄၅၃၉၂

ဦဵညိုေမာင်

သိပ္ပဳ

ထိန်ကန်ရွာ၊
ဝက်လက်မမို့နယ်
ေလာင်ဵရှည်ရွာ၊
ခင်ဦဵမမို့နယ်
လက်ပဳကုန်ဵရွာ၊
ခင်ဦဵမမို့နယ်
သရက်ပင်စုရွာ၊
ခင်ဦဵမမို့နယ်
ကျွန်ဵလည်ရွာ၊
တန့်ဆည်မမို့နယ်
သာဂရရွာ၊
တန့်ဆည်မမို့နယ်
ဖလဳချေ ိုင်ရွာ၊
တန့်ဆည်မမို့နယ်
ငါဵဘတ်ေိုင်ေကျေဵရွာ၊
ကျွန်ဵလှမမို့နယ်
ဘုရာဵထွက်ရွာ(ခ)သာစည်၊ ဒီပဲယင်ဵမမို့နယ်
တနယ်ရွာ၊
ပုလဲမမို့နယ်

မမို့ေယ်
ဝက်လက်
ခင်ဦဵ
ခင်ဦဵ
ခင်ဦဵ
တန့်ဆည်
တန့်ဆည်
တန့်ဆည်
ကျွန်ဵလှ
ဒီပဲယင်ဵ
ပုလဲ

ြညာေရဵေကာဒီဂရီလိြ်ဝင်ခွငဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်ေအာင်)
ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ် - စစ်ကိုင်ဵ
စဉ်
၄၁

တက္ကသိုလ်ဝင်
ခုဳအမှတ်
မနေ-၈၇၉

အမည်
မနှင်ဵဆီခိုင်

သိြ္ပဳ (မ) (၄၁)ဦဵ
နို်
ငငဳသာဵစိစစ်ေရဵ
ကတ်ပြာဵအမှတ်
၅/ပလန(နိုင)် ၁၄၇၈၀၅

အဘအမည်
ဦဵေရွှေေဒါင်ဵ

ဘာသာ

ေေရြ်လိြ်စာ

တွဲ
သိပ္ပဳ

ေမမာက်ပိေတာက်ကုန်ဵ၊
ပုလဲမမို့နယ်

မမို့ေယ်
ပုလဲ

ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ်ဝင်ခွငဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်ေအာင်)
ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ် - စစ်ကိုင်ဵ
စဉ်

တက္ကသိုလ်ဝင်
ခုဳအမှတ်

အမည်

ဝိြ္ပဳ (ကျာဵ) ( ၂၆ )ဦဵ
နို်
ငငဳသာဵစိစစ်ေရဵ
ကတ်ပြာဵအမှတ်

အဘအမည်

ဘာသာ

ေေရြ်လိြ်စာ

တွဲ

၁

စစတ-၇၀၁

ေမာင်ေကျော်မျေုိ ဵနိုင်

၅/စကန(နိုင)် ၂၈၈၆၃၀

ဦဵေကျော်သင်ဵ

ဝိပ္ပဳ

၂

စစဝ-၆၃၈

ေမာင်သာဵညီေောင်

၅/စကန(နိုင)် ၃၁၀၃၈၀

ဦဵစိုဵမမငဴ်

ဝိပ္ပဳ

၃

စစသ-၇၃၇

ေမာင်ဖိုဵလမပညဴ်

၅/မမန(နိုင)် ၁၃၂၁၇၁

ဦဵေကျော်သူသိန်ဵ

ဝိပ္ပဳ

၄

မဂပ-၆၆၀

ေမာင်ေောင်ကိုမမတ်

၅/စကန(နိုင)် ၂၈၉၅၈၆

ဦဵဝင်ဵနိုင်

ဝိပ္ပဳ

၅

စဆ-၁၉၇၂

ေမာင်သက်ပိုင်ဦဵ

၅/မမတ(နိုင)် ၁၁၅၃၇၉

ဦဵလှမမငဴ်

ဝိပ္ပဳ

၆

စမက-၂၆၆

ေမာင်ေကျော်မျေုိ ဵထွန်ဵ

၅/မမန(နိုင)် ၁၂၅၃၃၈

ဦဵေောင်ေကျော်ထွန်ဵ

ဝိပ္ပဳ

၇

စဇ-၄၄၇၄

ေမာင်လွင်မင်ဵခန့်

၅/ရဘန(နိုင)် ၂၄၇၀၉၃

ဦဵသိန်ဵေဇာ်

ဝိပ္ပဳ

၈

ကညပ-၆၂၄

ေမာင်ေောင်ဖုန်ဵမမတ်

၅/ရဘန(နိုင)် ၂၄၂၂၆၀

ဦဵေောင်ေဇာ်ဝင်ဵ

ဝိပ္ပဳ

၉

စဘ-၂၉၃၅

ေမာင်ဟန်မင်ဵထက်

၅/ရဘန(နိုင)် ၂၅၂၇၅၀

ဦဵေကျော်မင်ဵဒင်

ဝိပ္ပဳ

၁၀

စဇ-၅၂၆၅

ေမာင်လဝင်ဵေောင်

၅/ရဥန(နိုင)် ၁၃၂၆၉၄

ဦဵေကျော်ေမာင်ဦဵ

ဝိပ္ပဳ

ထန်ဵဖူဵေတာ၊
စစ်ကိုင်ဵမမို့နယ်
A-5 ငါဵထပ်တိုက်၊နယ်ေမမ(၄)၊ရွာေထာင်
မီဵရထာဵရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်ဵမမို့နယ်

ေမှတ(် ၆၀၀၅)၊ တငဴ်ကာဵတပ်ရင်ဵ၊
ေုန်ဵေတာရွာ၊ စစ်ကိုင်ဵမမို့နယ်
စာေရဵေေနာက်ရွာ၊
စစ်ကိုင်ဵမမို့နယ်
ေညာင်ဦဵဖီဵရပ်၊
မမင်ဵမူမမို့နယ်
ဆယ်ရွာရွာ၊
ေမမာင်မမို့နယ်
ခွန်ေတာင်ကကီဵေကျေဵရွာ၊
ေရွှေဘိုမမို့နယ်
ေညာင်ပင်သာရွာ၊
ေရွှေဘိုမမို့နယ်
ပိေတာက်ေခါင်ဵ၊
ေရွှေဘိုမမို့
ေကျောက်စာကုန်ဵေကျေဵရွာ၊ သဳသည်
ေကျေဵရွာေုပ်စု၊ေရဦဵမမို့နယ်

မမို့ေယ်
စစ်ကိုင်ဵ
စစ်ကိုင်ဵ
စစ်ကိုင်ဵ
စစ်ကိုင်ဵ
မမင်ဵမူ
ေမမာင်
ေရွှေဘို
ေရွှေဘို
ေရွှေဘို
ေရဦဵ

ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ်ဝင်ခွငဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်ေအာင်)
ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ် - စစ်ကိုင်ဵ
စဉ်
၁၁

တက္ကသိုလ်ဝင်
ခုဳအမှတ်
စဇ-၄၁၀၀

အမည်
ေမာင်ထက်ေဝယဳ

ဝိြ္ပဳ (ကျာဵ) ( ၂၆ )ဦဵ
နို်
ငငဳသာဵစိစစ်ေရဵ
ကတ်ပြာဵအမှတ်

အဘအမည်

ဘာသာ

၅/ရဥန(နိုင)် ၁၃၃၈၀၉

ဦဵကကင်ေငွ

ဝိပ္ပဳ

၁၂

စဃဘ-၉၀၁ ေမာင်ေကျော်ေဇယျေ

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၈၁၈၂၂

ဦဵဘေမာင်

ဝိပ္ပဳ

၁၃

စဃက-၅၂၉

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၅၅၇၃၃

ဦဵသန်ဵေဆွ

ဝိပ္ပဳ

၁၄

စဃက-၁၆၀ ေမာင်ဝင်ဵေကျော်

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၅၉၉၀၀

ဦဵစိုဵခိုင်

ဝိပ္ပဳ

၁၅

စဃက-၄၁၈ ေမာင်မငိမ်ဵချေမ်ဵထက်

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၅၅၇၅၂

ဦဵဝင်ဵေောင်

ဝိပ္ပဳ

၁၆

စဌက-၄၈၉

ေမာင်ရဲရငဴ်သူ

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၈၀၉၀၆

ဦဵေကျော်ေေဵ

ဝိပ္ပဳ

၁၇

စဃ-၁၇၁၄

ေမာင်ေောင်မပညဴ်စုဳ

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၃၃၁၉၀

ဦဵေကျော်မမငဴ်ထွန်ဵ

ဝိပ္ပဳ

၁၈

စစတ-၅၇၁

ေမာင်ေဇာ်ရဲေောင်

၅/ဝလန(နိုင)် ၂၂၃၁၄၉

ဦဵတင်ဆန်ဵ

ဝိပ္ပဳ

၁၉

စဍ-၇၈၄

ေမာင်မင်ဵခန့်နိုင်

၅/ဝလန(နိုင)် ၂၂၇၂၇၄

ဦဵမမငဴ်နိုင်

ဝိပ္ပဳ

၂၀

စဃ-၈၇၀

ေမာင်ေကျော်ေကျော်ဦဵ

၅/တဆန(နိုင)် ၁၈၇၁၈၉

ဦဵေဇာ်ဦဵ

ဝိပ္ပဳ

ေမာင်နိုင်လင်ဵထက်

ေေရြ်လိြ်စာ

တွဲ
မူဵသာကုန်ဵရွာ၊
ေရဦဵမမို့နယ်
ယင်ဵတိုက်ရွာ၊

ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကျွန်ဵကုန်ဵရွာ၊ ကိုဵေတာင်ဘို့ဘူတာ
စာတိုက်၊ ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ဇီဵကနာဵ၊
ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ေပါက်ကုန်ဵရွာ၊ ကိုဵေတာင်ဘို့၊
ကန့်ဘလူမမို့နယ်
သေမပသာေလဵရွာ၊ မဲသည်ေုပ်စု၊
ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ပငဴ်သာရွာ၊
ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ဘိုတဲရွာ၊ သမဳသာေုပ်စု၊
ဝက်လက်မမို့နယ်
သာလိုင်ဵရွာ၊
ဝက်လက်မမို့နယ်
မူဵခွရွာ၊
တန့်ဆည်မမို့နယ်

မမို့ေယ်
ေရဦဵ
ကန့်ဘလူ
ကန့်ဘလူ
ကန့်ဘလူ
ကန့်ဘလူ
ကန့်ဘလူ
ကန့်ဘလူ
ဝက်လက်
ဝက်လက်
တန့်ဆည်

ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ်ဝင်ခွငဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်ေအာင်)
ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ် - စစ်ကိုင်ဵ
စဉ်

တက္ကသိုလ်ဝင်
ခုဳအမှတ်

အမည်

ဝိြ္ပဳ (ကျာဵ) ( ၂၆ )ဦဵ
နို်
ငငဳသာဵစိစစ်ေရဵ
ကတ်ပြာဵအမှတ်

အဘအမည်

ဘာသာ

ေေရြ်လိြ်စာ

တွဲ

၂၁

စဌ-၂၄၅၄

ေမာင်မဖိုဵထက်ေောင်

၅/တဆန(နိုင)် ၁၉၄၀၁၇

ဦဵကကည်လွင်

ဝိပ္ပဳ

၂၂

စဌ-၂၃၈၉

ေမာင်မိုဵဆက်ေောင်

၅/တဆန(နိုင)် ၁၈၇၁၂၃

ဦဵေကျော်စိုဵ

ဝိပ္ပဳ

၂၃

စဎပ-၇၉၂

ေမာင်ေဇာ်ေဝေောင်

၅/ပလန(နိုင)် ၁၄၇၇၂၀

ဦဵေကျော်ေောင်

ဝိပ္ပဳ

၂၄

စတ-၇၈၆

ေမာင်မျေ ိုဵထက်ေဇာ်

ေလျှောက်ထာဵဆဲ

ဦဵမင်ဵနိုင်

ဝိပ္ပဳ

၂၅

စရ-၄၁၇၉

ေမာင်ချေမ်ဵေဝမဖိုဵ

၅/ေရတ(နိုင)် ၁၈၂၈၉၈

ဦဵေရွှေဆယ်

ဝိပ္ပဳ

၂၆

စတမ-၂၁၁

ေမာင်သက်ပိုင်စိုဵ

၅/ေရတ(နိုင)် ၁၇၂၆၀၂

ဦဵစိုဵမမငဴ်ထွန်ဵ

ဝိပ္ပဳ

ေောင်စွာရွာ၊
တန့်ဆည်မမို့နယ်
ကျွန်ဵေတာကုန်ဵရွာ၊
တန့်ဆည်
ေခါသန္တိေကျေဵရွာ
ပုလဲမမို့နယ်
ေကျော်ေတာရွာ၊
ပုလဲမမို့နယ်
ကဳသုဳဵဆငဴ်ရွာ၊
ေရာေတာ်မမို့နယ်
မင်ဵရွာ၊
ေရာေတာ်မမို့နယ်

မမို့ေယ်
တန့်ဆည်
တန့်ဆည်
ပုလဲ
ပုလဲ
ေရာေတာ်
ေရာေတာ်

ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ်ဝင်ခွငဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်ေအာင်)
ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ် - စစ်ကိုင်ဵ
စဉ်

တက္ကသိုလ်ဝင်
ခုဳအမှတ်

အမည်

ဝိြ္ပဳ (မ) (၃၂)ဦဵ
နို်
ငငဳသာဵစိစစ်ေရဵ
ကတ်ပြာဵအမှတ်

အဘအမည်

ဘာသာ

ေေရြ်လိြ်စာ

တွဲ

၁

စစတ-၉၃၄

မဇင်ဇင်ေဇာ်မမငဴ်

ေလျှောက်ထာဵဆဲ

ဦဵသိန်ဵသန်ဵ

ဝိပ္ပဳ

၂

စဍ-၁၃၃၀

မကကည်မဖူခိုင်

၅/စကန(နိုင)် ၃၁၁၆၇၄

ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ

ဝိပ္ပဳ

၃

စဆ-၁၆၈၀

မေနွဵေနွဵလွင်

၅/စကန(နိုင)် ၃၂၃၅၅၁

ဦဵေမာင်လွင်

ဝိပ္ပဳ

၄

မနမ-၄၉၃၂

မခင်မျေုိ ဵသက်

၅/စကန(နိုင)် ၃၁၇၂၄၃

ဦဵခင်ေမာင်တငဴ်

ဝိပ္ပဳ

၅

စစက-၆၄၂

မေမမမတ်သူ

၅/စကန(နိုင)် ၃၂၁၀၄၁

ဦဵလှမမငဴ်ေသာင်ဵ

ဝိပ္ပဳ

၆

စဆ-၁၂၂၁

မေရွှေဝတ်ရည်လှိုင်

၅/မမတ(နိုင)် ၁၁၅၄၁၈

ဦဵမမငဴ်ေဝ

ဝိပ္ပဳ

၇

စဆ-၁၄၉၆

မဟန်နီစု

၅/မမတ(နိုင)် ၁၀၈၂၇၈

ဦဵေောင်နိုင်ေဆွ

ဝိပ္ပဳ

၈

စဇ-၄၁၆၈

မချေမ်ဵေမမဴခိုင်

၅/မမန(နိုင)် ၁၀၉၀၃၃

ဦဵစိုဵဝင်ဵခိုင်

ဝိပ္ပဳ

၉

စဘက-၂၉၆

မနှင်ဵေဝလွင်

၅/ကမန(နိုင)် ၀၀၆၁၉၃

ဦဵေဇာ်လွင်ဦဵ

ဝိပ္ပဳ

၁၀

စဘက-၂၆၁

မခင်မမတ်နိုဵ

၅/ကမန(နိုင)် ၀၀၈၈၈၆

ဦဵသန်ဵထွန်ဵ

ဝိပ္ပဳ

ထန်ဵဖူဵေတာရွာ၊
စစ်ကိုင်ဵမမို့နယ်
ေကျောက်ပနန်(ရွာသစ်)၊
စစ်ကိုင်ဵမမို့နယ်
ေပါက္ကာဵေကျေဵရွာ၊ ေညာင်ပင်သာေုပ်စု၊
စစ်ကိုင်ဵမမို့နယ်
စာေရဵေေနာက်ရွာ
စစ်ကိုင်ဵမမို့နယ်
ရွာေထာင်မီဵရထာဵရပ်၊
စစ်ကိုင်ဵမမို့နယ်
မင်ဵရဲေကျော်စွာရပ်၊ သဇင်လမ်ဵထိပ်၊
မမင်ဵမူမမို့နယ်
မူဵဝရွာေထာင်ရွာ၊
မမင်ဵမူမမို့နယ်
ဆူဵေလကုန်ဵေကျေဵရွာ၊
ေမမာင်မမို့နယ်
ဆိပ်သာရွာ၊
ေရွှေဘိုမမို့နယ်
ေကျောက်ေမမာင်ဵမမို့၊
ေရွှေဘိုမမို့နယ်

မမို့ေယ်
စစ်ကိုင်ဵ
စစ်ကိုင်ဵ
စစ်ကိုင်ဵ
စစ်ကိုင်ဵ
စစ်ကိုင်ဵ
မမင်ဵမူ
မမင်ဵမူ
ေမမာင်
ေရွှေဘို
ေရွှေဘို

ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ်ဝင်ခွငဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်ေအာင်)
ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ် - စစ်ကိုင်ဵ
စဉ်

တက္ကသိုလ်ဝင်
ခုဳအမှတ်

၁၁

စဘက-၃၀၅

၁၂

အမည်

ဝိြ္ပဳ (မ) (၃၂)ဦဵ
နို်
ငငဳသာဵစိစစ်ေရဵ
ကတ်ပြာဵအမှတ်

အဘအမည်

ဘာသာ

ေေရြ်လိြ်စာ

တွဲ

မလှိုင်နှင်ဵေဝ

၅/ရဘန(နိုင)် ၂၆၀၉၈၈

ဦဵေကျော်မိုဵေဝ

ဝိပ္ပဳ

စဇ-၄၉၇၅

မေိဇင်မိုဵ

၅/ရဥန(နိုင)် ၁၃၂၆၉၅

ဦဵေကျော်မိုဵလွင်

ဝိပ္ပဳ

၁၃

စဇ-၃၇၇၀

မေရွှေစင်ေောင်

၅/ရဥန(နိုင)် ၁၃၃၇၃၀

ဦဵတင်ဦဵ

ဝိပ္ပဳ

၁၄

စဃက-၄၁၀

မရွှေန်ဵလဲဴမငိမ်ဵ

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၅၅၉၃၃

ဦဵစိုဵမင်ဵေောင်

ဝိပ္ပဳ

၁၅

စဃက-၄၆၈

မထက်ထက်ေဝ

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၆၃၉၉၈

ဦဵမမငဴ်ဦဵ

ဝိပ္ပဳ

၁၆

စဃက-၄၆၁

မေချောစုလှိုင်

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၆၃၉၉၇

ဦဵစိုဵေရွှေ

ဝိပ္ပဳ

၁၇

စဃဘ-၃၉၆

မပပေကျော်

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၉၀၁၃၀

ဦဵစိုဵမမငဴ်

ဝိပ္ပဳ

၁၈

စဍ-၁၂၇၃

မသဉ္ဇာလှိုင်

၅/ဝလန(နိုင)် ၂၂၆၆၄၅

ဦဵသိန်ဵနိုင်ဝင်ဵ

ဝိပ္ပဳ

၁၉

စဍ-၁၂၅၃

မထက်ထက်ေဇာ်

၅/ဝလန(နိုင)် ၂၂၆၆၄၈

ဦဵမိုဵေကျော်

ဝိပ္ပဳ

၂၀

စဍ-၁၅၉၀

မထူဵထူဵမမငဴ်

၅/ဝလန(နိုင)် ၁၉၉၆၆၆

ဦဵေဌဵဝင်ဵ

ဝိပ္ပဳ

ကုလာဵမရွာ၊
ေရွှေဘိုမမို့နယ်
ေကျောက်စာကုန်ဵေကျေဵရွာ၊
သဳသည်ေကျေဵရွာေုပ်စု၊ ေရဦဵမမို့နယ်
မုတ်စီေကျေဵရွာ၊
ေရဦဵမမို့နယ်
ကိုဵေထာင်ဘို့ဘူတာစာတိုက်၊ ေပါက်ကုန်ဵရွာ၊
ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ေယာကုန်ဵရွာ၊
ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကိုဵေထာင်ဘို့နယ်၊ မိဿလင်ကုန်ဵေုပ်စု၊
ေယာကုန်ဵ(မ)ေကျေဵရွာ၊ ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ေလဵတုပ်ရွာ၊
ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ဆင်နင်ဵေကျေဵရွာ၊
ဝက်လက်မမို့နယ်
ဆင်နင်ဵေကျေဵရွာ၊
ဝက်လက်မမို့နယ်
မမင်ေတာ်ေကျေဵရွာ၊
ဝက်လက်မမို့နယ်

မမို့ေယ်
ေရွှေဘို
ေရဦဵ
ေရဦဵ
ကန့်ဘလူ
ကန့်ဘလူ
ကန့်ဘလူ
ကန့်ဘလူ
ဝက်လက်
ဝက်လက်
ဝက်လက်

ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ်ဝင်ခွငဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်ေအာင်)
ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ် - စစ်ကိုင်ဵ
စဉ်

တက္ကသိုလ်ဝင်
ခုဳအမှတ်

အမည်

ဝိြ္ပဳ (မ) (၃၂)ဦဵ
နို်
ငငဳသာဵစိစစ်ေရဵ
ကတ်ပြာဵအမှတ်

အဘအမည်

ဘာသာ

ေေရြ်လိြ်စာ

တွဲ

၂၁

စဇ-၃၈၈၀

မခိုင်ခိုင်ဇင်

၅/ခဥန(နိုင)် ၁၅၇၉၂၅

ဦဵတိုင်ဵချေစ်

ဝိပ္ပဳ

၂၂

စဇ-၄၄၅၂

မဇင်ဇင်မာ

၅/ခဥန(နိုင)် ၁၅၅၁၆၄

ဦဵေပတိုဵ

ဝိပ္ပဳ

၂၃

စဌက-၃၂၃

မေင်ကကင်ဵခိုင်

၅/တဆန(နိုင)် ၁၈၇၇၉၇

ဦဵတင်ေဇာ်ဦဵ

ဝိပ္ပဳ

၂၄

စဌန-၄၆၂

မေိေိဇင်

၅/တဆန(နိုင)် ၁၈၁၉၀၁

ဦဵမမတ်မင်ဵေောင်

ဝိပ္ပဳ

၂၅

စဈ-၅၂၂

မမမတ်ဖူဵငုဳ

၅/ကလန(နိုင)် ၀၈၁၃၅၇

ဦဵခင်ေမာင်မမငဴ်

ဝိပ္ပဳ

၂၆

စဈရ-၅၄၅

မမမေကခိုင်ဦဵ

၅/ကလန(နိုင)် ၀၇၁၉၄၅

ဦဵစိန်ဝင်ဵ

ဝိပ္ပဳ

၂၇

စပ-၁၆၀၁

မစုနိုင်ဝင်ဵ

၅/ဒပယ(နိုင)် ၁၅၈၆၈၁

ဦဵမမငဴ်နိုင်

ဝိပ္ပဳ

၂၈

စဋပ-၄၈၉

မနန္ဒာမငိမ်ဵ

၅/ဒပယ(နိုင)် ၁၅၁၁၄၉

ဦဵကဳလင်ဵ

ဝိပ္ပဳ

၂၉

စဎပ-၆၃၆

မပန်ဵေိမဖူ

၅/ပလန(နိုင)် ၁၅၄၉၉၇

ဦဵဘိုဵချေန
ိ ်

ဝိပ္ပဳ

၃၀

စဎပ-၈၂၁

မစုစုေောင်

၅/ပလန(နိုင)် ၁၅၄၈၈၀

ဦဵေောင်လင်ဵ

ဝိပ္ပဳ

ေပါက်သငဴ်တုဳရွာ၊
ခင်ဦဵမမို့နယ်
ဌက်ေပျောရွာ၊
ခင်ဦဵမမို့နယ်
ကျွန်ဵေတာကုန်ဵရွာ၊
တန့်ဆည်မမို့နယ်
ေုပ္ပိုေိုင်ရွာ၊
တန့်ဆည်မမို့နယ်
မမင်သာဦဵေကျေဵရွာ၊
ကျွန်ဵလှမမို့နယ်
ေနာင်ဦဵ၊
ကျွန်ဵလှမမို့နယ်
စိုင်မပင်မမို့၊
ဒီပဲယင်ဵမမို့နယ်
သစ်ရာေိုက်ေကျေဵရွာ၊
ဒီပဲယင်ဵမမို့နယ်
ဝမ်ဵဘဲချေ ိုငဴ်ေကျေဵရွာ၊
ပုလဲမမို့နယ်
သစ်ကကီဵတိုင်ဵေကျေဵရွာ၊
ပုလဲမမို့နယ်

မမို့ေယ်
ခင်ဦဵ
ခင်ဦဵ
တန့်ဆည်
တန့်ဆည်
ကျွန်ဵလှ
ကျွန်ဵလှ
ဒီပဲယင်ဵ
ဒီပဲယင်ဵ
ပုလဲ
ပုလဲ

ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ်ဝင်ခွငဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်ေအာင်)
ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ် - စစ်ကိုင်ဵ
စဉ်

တက္ကသိုလ်ဝင်
ခုဳအမှတ်

အမည်

ဝိြ္ပဳ (မ) (၃၂)ဦဵ
နို်
ငငဳသာဵစိစစ်ေရဵ
ကတ်ပြာဵအမှတ်

အဘအမည်

ဘာသာ
တွဲ

၃၁

စတ-၃၈၄

မေရွှေဇင်ထွန်ဵ

၅/ေရတ(နိုင)် ၁၇၄၀၁၂

ဦဵေောင်ဆန်ဵ

ဝိပ္ပဳ

၃၂

စတ-၄၃၀

မေရွှေဝါမိုဵ

၅/ေရတ(နိုင)် ၁၈၃၂၉၄

ဦဵသိန်ဵလွင်

ဝိပ္ပဳ

ေေရြ်လိြ်စာ
ေောင်ဆန်ဵသာေကျေဵရွာ၊ ကမ်ဵမပူေုပ်စု၊
ေရာေတာ်မမို့နယ်
ဝါဵတန်ဵေလဵရွာ၊
ေရာေတာ်မမို့နယ်

မမို့ေယ်
ေရာေတာ်
ေရာေတာ်

ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ်ဝင်ခွငဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်ေအာင်)
ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ် - စစ်ကိုင်ဵ
စဉ်

တက္ကသိုလ်ဝင်
ခုဳအမှတ်

အမည်

ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) ( ၁၄ )ဦဵ
နို်
ငငဳသာဵစိစစ်ေရဵ
ကတ်ပြာဵအမှတ်

အဘအမည်

ဘာသာ

ေေရြ်လိြ်စာ

တွဲ

၁

စစတ-၁၇၂၈

ေမာင်နိုင်နိုင်ေောင်

၅/စကန(နိုင)် ၂၈၅၆၂၆

ဦဵစိုဵမမတ်နိုင်

ဝိဇ္ဇာ

၂

စစတ-၁၇၀၂

ေမာင်မင်ဵခန့်ေကျော်

၅/စကန(နိုင)် ၂၈၃၄၇၁

ဦဵေေဵလွင်

ဝိဇ္ဇာ

၃

စမက-၁၂၉၄

ေမာင်ေောင်ေောင်ဦဵ

၅/မမန(နိုင)် ၁၁၇၄၇၇

ဦဵသိန်ဵလွင်

ဝိဇ္ဇာ

၄

စမက-၁၂၄၉

ေမာင်မိုဵဟိန်ဵေကျော်

၅/မမန(နိုင)် ၁၂၅၃၄၈

ဦဵညွန့်ဝင်ဵ

ဝိဇ္ဇာ

၅

စဇရ-၁၀၅၅

ေမာင်ရဲေောင်ထွန်ဵ

၅/ရဥန(နိုင)် ၁၁၆၄၃၆

ဦဵမမငဴ်ရွှေင်

ဝိဇ္ဇာ

၆

စစတ-၁၇၂၅

ေမာင်ေကျော်မမငဴ်သန်ဵ

၅/ဝလန(နိုင)် ၂၀၁၂၁၀

ဦဵေကျော်နိုင်

ဝိဇ္ဇာ

၇

စစတ-၁၇၁၂

ေမာင်ဇင်မျေ ိုဵထက်

၅/ဝလန(နိုင)် ၂၂၃၁၄၃

ဦဵမမငဴ်

ဝိဇ္ဇာ

၈

စဌမ-၁၀၃၃

ေမာင်စိုဵနိုင်ဝင်ဵ

၅/တဆန(နိုင)် ၁၈၈၁၉၆

ဦဵေကျော်နိုင်ဝင်ဵ

ဝိဇ္ဇာ

၉

စဌမ-၁၀၄၁

ေမာင်ချေမ်ဵမင်ဵကို

၅/တဆန(နိုင)် ၁၈၉၃၁၂

ဦဵစိုဵမင်ဵ

ဝိဇ္ဇာ

၁၀

စစက-၁၄၆၃

ေမာင်ေောင်မျေုိ ဵေသာ်

၅/ကလန(နိုင)် ၀၈၆၂၇၀

ဦဵညွန့်ေဝ

ဝိဇ္ဇာ

ရွာသစ်ေကျေဵရွာ၊ လင်ဵတလူဵေုပ်စု
စစ်ကိုင်ဵမမို့နယ်
ရွာသစ်ကကီဵေကျေဵရွာ၊ လင်ဵတလူဵေုပ်စု
စစ်ကိုင်ဵမမို့နယ်
ဆူဵေလကုန်ဵေကျေဵရွာ၊
ေမမာင်မမို့နယ်
ေကျောက်ရစ်ရွာ၊
ေမမာင်မမို့နယ်
ေပကုန်ဵေကျေဵရွာ၊
ေရဦဵမမို့နယ်
ဘိုတဲရွာ၊ သမဳသာေုပ်စု၊
ဝက်လက်မမို့နယ်
ဘိုတဲရွာ၊ သမဳသာေုပ်စု၊
ဝက်လက်မမို့နယ်
ေချောင်ဵဆု(ဳ မ)ရွာ၊
တန့်ဆည်မမို့နယ်
ပုတီဵရွာ
တန့်ဆည်မမို့နယ်
ပျေဉ်ဵမမမိုင်ရပ်ကွက်၊
ကျွန်ဵလှမမို့နယ်

မမို့ေယ်
စစ်ကိုင်ဵ
စစ်ကိုင်ဵ
ေမမာင်
ေမမာင်
ေရဦဵ
ဝက်လက်
ဝက်လက်
တန့်ဆည်
တန့်ဆည်
ကျွန်ဵလှ

ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ်ဝင်ခွငဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်ေအာင်)
ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ် - စစ်ကိုင်ဵ
စဉ်

တက္ကသိုလ်ဝင်
ခုဳအမှတ်

အမည်

ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) ( ၁၄ )ဦဵ
နို်
ငငဳသာဵစိစစ်ေရဵ
ကတ်ပြာဵအမှတ်

အဘအမည်

ဘာသာ

ေေရြ်လိြ်စာ

တွဲ

၁၁

စဋ-၁၆၆၉

ေမာင်သန်ဵမျေ ိုဵေဇာ်

၅/ဒပယ(နိုင)် ၁၅၄၆၇၅

ဦဵတွဳ့ေတဵ

ဝိဇ္ဇာ

၁၂

စဋ-၁၅၇၂

ေမာင်ခန့်သက်ေဇာ်

၅/ဒပယ(နိုင)် ၁၄၀၂၀၅

ဦဵေဇာ်မင်ဵ

ဝိဇ္ဇာ

၁၃

စဎရ-၉၂၅

ေမာင်ေဆွမျေ ိုဵေောင်

ေလျှောက်ထာဵဆဲ

ဦဵရှမ်ဵ

ဝိဇ္ဇာ

၁၄

စဎရ-၉၂၆

ေမာင်ရှိုင်ဵထက်ေောင်

၅/ပလန(နိုင)် ၁၄၃၉၄၁

ဦဵေရွှေမမ

ဝိဇ္ဇာ

ပုဂဳရွာ၊
ဒီပဲယင်ဵမမို့နယ်
မမို့မရပ်၊
ဒီပဲယင်ဵမမို့နယ်
ပန်ဵရွာ၊
ပုလဲမမို့နယ်
ပန်ဵရွာေကျေဵရွာ၊
ပုလဲမမို့နယ်

မမို့ေယ်
ဒီပဲယင်ဵ
ဒီပဲယင်ဵ
ပုလဲ
ပုလဲ

ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ်ဝင်ခွငဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်ေအာင်)
ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ် - စစ်ကိုင်ဵ
စဉ်

တက္ကသိုလ်ဝင်

အမည်

ခုဳအမှတ်

ဝိဇ္ဇာ (မ) ( ၁၉ )ဦဵ
နို်
ငငဳသာဵစိစစ်ေရဵ
ကတ်ပြာဵအမှတ်

အဘအမည်

ဘာသာ

ေေရြ်လိြ်စာ

တွဲ

၁

စစတ-၁၇၁၅ မသီသီနွယ်

၅/စကန(နိုင)် ၂၈၇၁၈၈

ဦဵေောင်ေမာ်

ဝိဇ္ဇာ

၂

စစသ-၁၅၅၃

မေေမလီသက်စုလှိုင်

၄/ပလဝ(နိုင)် ၀၇၁၄၁၈

ဦဵကိုဵလင်ဵ

ဝိဇ္ဇာ

၃

စမက-၁၃၂၁

မမဖူစင်ေကျော်

၅/မမန(နိုင)် ၁၂၁၁၉၀

ဦဵေဇာ်မင်ဵထွန်ဵ

ဝိဇ္ဇာ

၄

စမက-၁၁၁၉ မသဲဆုေဝ

၅/မမန(နိုင)် ၁၂၅၄၅၃

ဦဵထွန်ဵေဝ

ဝိဇ္ဇာ

၅

စမမ-၁၂၉၇

မပပဝင်ဵ

၅/မမန(နိုင)် ၁၂၂၂၀၂

ဦဵမမငဴ်ေကျော်

ဝိဇ္ဇာ

၆

စဘ-၄၈၆၆

မေရွှေယင်ဵမာ

၅/ရဘန(နိုင)် ၂၅၁၃၅၆

ဦဵကဳဦဵေမာင်

ဝိဇ္ဇာ

၇

စဇဗ-၁၂၀၃

မသီရေ
ိ ဆွ

၅/ရဥန(နိုင)် ၁၂၄၆၂၈

ဦဵေဌဵေဆွ

ဝိဇ္ဇာ

၈

စဃက-၁၀၃၄ မနန်ဵချေယ်ရီမဖိုဵ

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၅၅၉၄၇

ဦဵေုန်ဵညွန့်

ဝိဇ္ဇာ

၉

စဃက-၁၁၂၅ မသင်ဵသင်ဵေောင်

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၄၃၇၂၅

ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ

ဝိဇ္ဇာ

၁၀

စဈသ-၁၀၄၁ မဟန်နီေမဝင်ဵ

၅/ကဘလ(နိုင)် ၂၅၁၉၉၀

ဦဵေကျော်ညွန့်

ဝိဇ္ဇာ

ရွာသစ်ရွာ၊ လင်ဵတလူဵေု်
ပစု၊
စစ်ကိုင်ဵမမို့နယ်
ရွာသစ်ကကီဵေကျေဵရွာ
စစ်ကိုင်ဵမမို့နယ်
ေခါင်ဵခွဲေကျေဵရွာ၊
ေမမာင်မမို့နယ်
ဘူဵကိုင်ဵရွာ၊
ေမမာင်မမို့နယ်
ေကျောက်တန်ဵရွာ၊
ေမမာင်မမို့နယ်
လိတ်ချေင်ဵေကျေဵရွာ
ေရွှေဘိုမမို့နယ်
ေဇယျေဝတီေကျေဵရွာ၊
ေရဦဵမမို့နယ်
မိဿလင်ကုန်ဵရွာ၊
ကန့်ဘလူမမို့နယ်
မိဿလင်ကုန်ဵရွာ၊ ကိုဵေတာင်ဘို့၊
ကန့်ဘလူမမို့နယ်
စန္ဒယာဵရွာ(မ)၊
ကန့်ဘလူမမို့နယ်

မမို့ေယ်
စစ်ကိုင်ဵ
စစ်ကိုင်ဵ
ေမမာင်
ေမမာင်
ေမမာင်
ေရွှေဘို
ေရဦဵ
ကန့်ဘလူ
ကန့်ဘလူ
ကန့်ဘလူ

ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ်ဝင်ခွငဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်ေအာင်)
ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ် - စစ်ကိုင်ဵ
စဉ်

တက္ကသိုလ်ဝင်

အမည်

ခုဳအမှတ်

ဝိဇ္ဇာ (မ) ( ၁၉ )ဦဵ
နို်
ငငဳသာဵစိစစ်ေရဵ
ကတ်ပြာဵအမှတ်

အဘအမည်

ဘာသာ

ေေရြ်လိြ်စာ

တွဲ

၁၁

စဘ-၄၈၇၃

မပပဝင်ဵ

၅/ခဥန(နိုင)် ၁၂၂၈၄၇

ဦဵဝင်ဵေောင်

ဝိဇ္ဇာ

၁၂

စဌမ-၁၀၂၈

မေေဵလင်ဵေမာ်

၅/တဆန(နိုင)် ၁၈၈၀၇၄

ဦဵစိုဵတငဴ်

ဝိဇ္ဇာ

၁၃

စဌမ-၁၀၇၁

မမဖူမဖူဝင်ဵ

၅/တဆန(နိုင)် ၁၆၇၀၄၆

ဦဵတင်ဦဵ

ဝိဇ္ဇာ

၁၄

စဈ-၁၇၆၇

မေိမဖိုဵေဝ

၅/ကလန(နိုင)် ၀၈၀၂၉၂

ဦဵဝင်ဵေဇာ်

ဝိဇ္ဇာ

၁၅

စဈရ-၁၀၉၀

မသန္တာလင်ဵ

၅/မရန(နိုင)် ၃၄၇၄၄၇

ဦဵမျေုိ ဵဝင်ဵ

ဝိဇ္ဇာ

၁၆

စဋ-၁၅၉၉

မစိုဵစန္ဒာ

၅/ဒပယ(နိုင)် ၁၄၀၅၉၂

ဦဵတင်ဝင်ဵနိုင်

ဝိဇ္ဇာ

၁၇

စဋ-၁၆၂၆

မသဲစုလင်ဵ

၅/ဒပယ(နိုင)် ၁၄၈၅၉၇

ဦဵတင်လင်ဵ

ဝိဇ္ဇာ

၁၈

စဎရ-၉၀၄

မမီမီေဇာ်

၅/ပလန(နိုင)် ၁၅၉၉၀၅

ဦဵသန်ဵဦဵ

ဝိဇ္ဇာ

၁၉

စဎရ-၉၂၂

မချေဲရင်

၅/ပလန(နိုင)် ၁၄၃၉၉၂

ဦဵချေစ်သန်ဵ

ဝိဇ္ဇာ

ကုန်ဵကကီဵေကျေဵရွာ၊
ခင်ဦဵမမို့နယ်
ေချောင်ဵဆု(ဳ မ)ေကျေဵရွာ၊
တန့်ဆည်မမို့နယ်
ပုတီဵရွာ
တန့်ဆည်မမို့နယ်
ေတာင်နီေကျေဵရွာ၊
ကျွန်ဵလှမမို့နယ်
ေရရှင်ရွာ၊
ကျွန်ဵလှမမို့နယ်
မှန်သာရွာ၊
ဒီပဲယင်ဵမမို့နယ်
ဒိုင်နတ်ရွာ၊
ဒီပဲယင်ဵမမို့နယ်
နွာဵကူဵေကျေဵရွာ၊
ပုလဲမမို့နယ်
ပန်ဵရွာ၊ ေကျေဵရွာ၊
ပုလဲမမို့နယ်

မမို့ေယ်
ခင်ဦဵ
တန့်ဆည်
တန့်ဆည်
ကျွန်ဵလှ
ကျွန်ဵလှ
ဒီပဲယင်ဵ
ဒီပဲယင်ဵ
ပုလဲ
ပုလဲ

